
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 
pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br 115/2014), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj            godine donijela 

 
 
 

UREDBU 

o izmjeni zakona o prikupljanju, obradi, 
 povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po 

osiguranicima  
 

 

Članak 1. 

U Zakonu o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i 
javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine, br. 157/2013) u članku 18. stavcima 1. i 
2. riječi: „31. prosinca 2014.“ zamjenjuju se riječima: „31. prosinca 2015.“. 
 

 

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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Obrazloženje 

Odredbom članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i 
razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine, br. 
157/2013) omogućilo se je obveznicima obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja, 
da zaključno do 31. prosinca 2014. godine, putem prethodno uspostavljenih i razvijenih 
kanala prihvata podataka i programskih rješenja (Obrazac R-S/R-Sm), podnesu zakonom 
propisane podatke po osiguranicima te naknadno ispune svoje ranije ne izvršene zakonske 
obveze. 
 
Prikupljanje i obrada podataka po osiguranicima temelj je za povezivanje s pripadajućim 
podatkom o izvršenoj uplati doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem 
individualne kapitalizirane štednje te posljedično prosljeđivanje sredstava na osobne račune 
osiguranika u izabrane obvezne mirovinske fondove. Ne dostavljanje Zakonom propisanih 
podataka po osiguranicima ima za posljedicu nemogućnost povezivanja podatka o uplati 
predmetnog obveznog doprinosa te zadržavanje uplaćenih sredstava na privremenom računu 
kojim administrira REGOS. 
 
U evidencijama REGOS-a vezanim za stanje privremenog računa na dan 31.12.2011. 
evidentirano je ukupno 163.231.582,29 kuna nepovezanih uplata. REGOS je od naprijed 
navedenog iznosa uspio povezati 82.575.796,13 kuna nepovezanih uplata. Povezano je još i 
68.240.253,49 kuna od ukupno 96.560.288,76 kuna novih nepovezanih uplata iz 2012. godine 
koje su evidentirane na privremenom računu. Također je povezano i 44.489.932,87 kuna od 
81.933.195,07 kuna nepovezanih uplata iz 2013. godine. Time je ukupan iznos povezanih 
uplata sa privremenog računa u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2013. iznosi 195.305.982,49 
kuna. 
 
U okolnostima kada je obveznik uplatio obvezu doprinosa i nije podnio Obrasce R-S/R-Sm 
REGOS ne može povezati nepovezane uplate i proslijediti sredstva na osobne račune što ima 
za izravnu posljedicu manji iznos sredstava na osobnom računu i u konačnici manji iznos 
mirovine koja se ostvaruje temeljem II mirovinskog stupa. Dio obveznika koji nije podnio 
Obrasce R-S/R-Sm je prestao postojati, ali dio je još uvijek aktivan i za njih je realno 
opravdano očekivati naknadno podnošenje Obrasca R-S/R-Sm. Tijekom 2014. godine u 
REGOS-u je zaprimljeno 341.031 Obrazac R-S/R-Sm za razdoblja prije uvođenja Obrasca 
JOPPD (do 31.12.2013.). REGOS je u prijelaznom razdoblju nakon uvođenja obrasca JOPPD 
temeljem provedenih aktivnosti uspio znatno smanjiti broj nepovezanih uplata evidentiranih 
na privremenom računu. Okolnost da će s 31.12.2014. godine nepovezane uplate, koje su se 
odnosile na razdoblja do 31.12.2013. godine i dalje ostati na privremenom računu unatoč 
poduzetim aktivnostima REGOS-a i dosadašnjem odazivu obveznika nameće potrebu 
zadržavanja postojećeg modela prikupljanja predmetnih podataka osobito zbog samih 
obveznika podnošenja RS/RSm jer će im se na taj način omogućiti da izvrše svoju obvezu 
ispravka bez novih troskova. 
 
Predloženom Uredbom omogućuje se produljenje roka za ispunjenje predmetne obveze 
primjenom ranije razvijenog modela i definiranog načina dostave, odnosno prihvata podataka, 
za još godinu dana. Zadržavanje postojećeg načina prihvata podataka za razdoblja prije 
uvođenja Obrasca JOPPD ocjenjeno je kao najjednostavnije i troškovno najprihvatljivije za 
obveznike, ali i za sve ostale sudionike u sustavu. Sve iz razloga općeprihvaćenosti 
dosadašnjeg učinkovitog načina povezivanja podataka o uplatama za stare brojčane oznake 
vrsti prihoda te minimiziranja troškova kako na strani obveznika tako i u djelu koji se odnosi 



 
 

na korištenje sredstava iz državnog proračuna u okolnostima možebitne prilagodbe i izgradnje 
novog načina prihvata podataka po osiguranicima za stara razdoblja prije uvođenja obrasca 
JOPPD. Pri tome posebno se vodilo računa o nužnosti osiguranja kontinuiranog i učinkovitog 
mehanizma rasporeda uplaćenih javnih davanja po osiguranicima i promptnog prosljeđivanja 
sredstava na osobne račune u izabrane obvezne mirovinske fondove te njihovog daljnjeg 
plasmana - ulaganja koje za posljedicu ima i odgovarajuće financijske učinke na državni 
proračun Republike Hrvatske. 
 
Slijedom navedenog ovom se Uredbom uređuju pitanja tekuće gospodarske politike iz 
djelokruga Hrvatskoga sabora u smislu odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike 
Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 115/2014). Provedba predložene Uredbe neće zahtijevati dodatna sredstva iz 
državnog proračuna Republike Hrvatske. 
 
Ovaj Prijedlog Uredbe stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama kako 
bi se omogućio kontinuitet poslovnog procesa REGOS-a koji se odnosi na raspored 
nepovezanih uplaćenih doprinosa II mirovinskog stupa za bivša razdoblja, a prije novog 
načina prihvata podataka po osiguranicima za stara razdoblja prije uvođenja obrasca JOPPD.  
 

 

 
  



 
 

ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 
 

Članak 18. 

(1) Na obveze podnošenja podataka o obveznim doprinosima za mirovinsko osiguranje, 
zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, porezu na dohodak od nesamostalnog rada i 
samostalne djelatnosti i prirezu porezu na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne 
djelatnosti te podataka o njihovim uplatama, nastale od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 
2004., primjenjuju se zaključno do 31. prosinca 2014. odredbe Zakona o prikupljanju 
podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na 
dohodak (Narodne novine, br. 114/2001 i 153/2002) i provedbenih propisa donesenih na 
temelju toga Zakona. 

(2) Na obveze podnošenja podataka o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na 
temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje te podatke o njihovim uplatama, nastale od 1. siječnja 2005. do 31. 
prosinca 2013., primjenjuju se zaključno do 31. prosinca 2014. odredbe Zakona o prikupljanju 
podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne 
novine, br. 177/2004 i 90/2011) i provedbenih propisa donesenih na temelju toga Zakona. 

(3) Na obveze podnošenja podataka o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na 
temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje te podatke o njihovim uplatama, nastale nakon 1. siječnja 2014. 
primjenjuje se ovaj Zakon. 
 

 


